LYGINIMO SISTEMA ANDY
NAUDOTOJO VADOVAS
Norėdami daugiau sužinoti apie prietaisą arba jeigu nerandate Jus
dominančios informacijos šiame naudotojo vadove, kreipkitės į
artimiausią įgaliotą techninės pagalbos centrą.

Dėmesio, svarbu!


Šis prietaisas skirtas naudoti tik namuose.



Šis prietaisas atitinka CE ženklinimo, ES elektromagnetinio
suderinamumo ir elektrinės produktų saugos direktyvas.



Gamintojas neatsako už žalą žmonėms ar įrangai, jeigu
prietaisas netinkamai naudojamas arba taisomas kitų nei
gamintojo įgaliotų asmenų.



Prieš jungdami prietaisą į rozetę, įsitikinkite, kad prietaiso
etiketėje nurodyta prietaiso naudojama įtampa sutampa su
Jūsų namuose tiekiamos elektros srovės įtampa.



Įsitikinkite, kad Jūsų naudojama rozetė yra įžeminta ir turi
įrengtą 16A automatinį grandinės pertraukiklį.



Atsukite apsauginį kamštelį tik tada, kai šildytuvo garai išleisti,
prietaisas yra išjungtas ir atvėsęs. Kad tai padarytumėte,
žemyn paspauskite garų purškimo mygtuką.



Prietaiso naudojami garai yra labai karšti. Nesilieskite prie prietaiso ir jo priedų, nes galite nusideginti. Garų simbolis
(5597, IEC 60417‐1) perspėja apie nusideginimo garais pavojų.



Prietaisui sugedus, nukritus arba įtarus gedimą, ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės. Prietaisą taisyti gali tik įgalioto
klientų aptarnavimo centro atstovai. Prietaisą taisant reikiamų žinių ir gebėjimų neturintiems asmenims, prietaisas gali
pradėti kelti pavojų Jūsų sveikatai. Gamintojas neatsako už žalą, patirtą prietaisą taisant ar pataisius kitiems nei gamintojo
įgaliotiems asmenims. Tokiu atveju taip pat negalioja gamintojo garantija.



Netraukite prietaiso, laikydami jį už laido. Nenaudokite laido prietaisui judinti ir nešioti. Nespauskite laido, nepriverkite jo
durimis. Neleiskite jam gulėti netoli aštrių kampų ir kraštų. Laikykite laidą toliau nuo įkaitusių paviršių.



Neleiskite, kad prietaiso veikimui įtaką darytų atmosferos reiškiniai, drėgmė ar karštis.



Nepildykite prietaiso vandens talpyklos, laikydami prietaisą tiesiai po čiaupu. Visuomet naudokite vandens matavimo
indelį, parduodamą kartu su prietaisu.



Nelyginkite, neuždengę lyginimo lentos užvalkalu. Lyginimo metu kai kurios lyginimo lentos detalės gali labai įkaisti, todėl
stenkitės jų neliesti, nes galite nusideginti.



Šis prietaisas naudojamas labai įkaista ir jo generuojami garai yra labai aukštos temperatūros. Netinkamai naudodami
prietaisą, galite nusideginti.



Naudojant prietaisą, garų žarnelė, šildytuvo korpusas, metalinė plokštė ir ypač lygintuvas gali įkaisti. Tai visiškai normalu.



Nenukreipkite garų srovės į kitus žmones ar gyvūnus. Nelyginkite drabužių, kuriuos tuo metu dėvite.



Neleiskite, kad prietaiso laidas liestųsi prie įkaitusio lygintuvo pagrindo.



Gali būti, kad, nustojus leisti garus, iš prietaiso dar kurį laiką skirsis silpna garų srovė. Tai visiškai normalu.

Atitarnavusių elektrinių prietaisų išmetimas

Europos direktyva 2002/96/EC, reguliuojanti elektrinių ir elektroninių prietaisų išmetimą, nurodo, kad pasenę elektriniai
buitinės technikos prietaisai neturėtų būti išmetami kartu su buitinėmis atliekomis. Nuneškite atitarnavusį prietaisą į specialų
buitinės technikos surinkimo punktą. Perbrauktos šiukšliadėžės simbolis primena, kad, tinkamai rūšiuodami atliekas, prisidedate
prie vertingų elektrinius prietaisus sudarančių medžiagų antrinio panaudojimo ir padedate sumažinti neigiamą jų poveikį žmogaus
sveikatai ir aplinkai.
Norėdami sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinės valdžios institucijas.
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Saugumo perspėjimai
o
o

o
o
o
o
o
o

Jei pažeistas prietaiso laidas, leiskite jį pakeisti nauju gamintojui ar jo įgaliotam techninio aptarnavimo centro atstovui.
Nebandykite keisti laido patys, nes galite susižeisti.
Vyresni nei 8 metų vaikai, fiziškai ir psichiškai neįgalūs ar sutrikusių jutiminių gebėjimų žmonės bei asmenys, kuriems
trūksta reikiamų žinių ir patirties naudojant panašius prietaisus, šiuo prietaisu naudotis gali tik tinkamai apmokyti ir
prižiūrimi už jų saugumą atsakingo žmogaus. Šie žmonės turėtų gerai suprasti grėsmes, kylančias naudojantis prietaisu.
Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
Neleiskite suaugusiųjų neprižiūrimiems vaikams valyti ir taisyti prietaiso.
Nepalikite į rozetę įjungto lygintuvo be priežiūros.
Laikykite prietaisą ir jo laidą mažesniems nei 8 metų vaikams nepasiekiamoje vietoje, kai lygintuvas įjungtas į rozetę ar
vėsta.
Laikykite ir naudokite lygintuvą ant tvirto paviršiaus. Kai statote lygintuvą ant kojelės, įsitikinkite, kad paviršius, ant kurio
statote lygintuvą, yra stabilus.
Nenaudokite lygintuvo, jeigu buvote jį numetę, jeigu jis yra pastebimai pažeistas arba jeigu iš jo bėga vanduo.
Prieš pildydami vandens talpyklą, ištraukite kištuką iš lizdo. Naudodami prietaisą, neatidarinėkite vandens pildymo
ertmės.

IEC60417‐5041 simbolis

perspėja naudotoją, kad prietaiso paviršiai naudojimo metu gali labai įkaisti ir nudeginti naudotoją.

SVARBU:
o Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite šias naudojimo taisykles ir išsaugokite jas, kad galėtumėte
vėliau pasikonsultuoti.
o Tinkamai išmeskite plastikinius pakuotės elementus, nes, žaisdami su plastikiniais maišeliais, maži vaikai gali uždusti.

Lentos išskleidimas ir paruošimas naudoti
Ruošdami lyginimo lentą naudojimui, atsižvelkite į šias rekomendacijas:


Naudokite lyginimo lentą ant lygaus, plokščio ir sauso paviršiaus netoli įžemintos rozetės.



Tvirtai pastatykite lentą taip, kad niekas negalėtų jos nugriauti ar susižeisti.



Nelaikykite prietaiso ant ar netoli įkaitusių paviršių ar atviros ugnies.



Naudokite prietaisą tik sausose patalpose.



Laikykite prietaisą toliau nuo vaikų, nes jie gali nusideginti.



Stenkitės neužkliūti už laido.

Norėdami išskleisti lyginimo lentą:


Padėkite lentą stačią ant grindų taip, kad garų generatorius žiūrėtų žemyn.



Prilaikykite lentos galą viena ranka.



Kita ranka laikykite viršutinę lyginimo lentos kojelių dalį.



Smarkiai patraukdami [1 pav.], išskleiskite lentos kojeles taip, kad užsirakintų lentos aukščio fiksatorius [2 pav.].



Pastatykite lentą horizontaliai [3 pav.].
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Valdymo pultas
1.
2.
3.
4.

Lyginimo režimas (EASY/SYNCRO)
Ventiliatoriaus mygtukas
„Garai paruošti naudoti“ lemputė
ON/OFF mygtukas

Vandens talpyklos pildymas


Įsitikinkite, kad prietaiso kištukas ištrauktas iš rozetės.



Atsargiai atsukite šildytuvo kamštelį, prieš tai įsitikinę, kad šildytuve nėra garų.



Pripilkite į butelį vandens iš čiaupo.



Per garų generatoriaus pildymo angą perpilkite vandenį iš butelio į generatorių.



Atsargiai užsukite apsauginį kamštelį, pernelyg smarkiai jo nespausdami. Smarkiau spaudžiant kamštelį, jis sandariau
neužsidarys, tačiau gali greičiau nusidėvėti tarpiklis.
Dėmesio, svarbu: maksimali garų generatoriaus talpa – 0,8 litro. Nepamirškite,
kad talpykloje visuomet lieka šiek tiek vandens. Pilant vandenį, generatoriaus
pildymo angoje susidarę oro burbuliukai gali trukdyti vandens pylimui, todėl
rekomenduojame pylimo metu atsargiai judinti butelį į šonus. Niekada nepilkite į
generatorių vandens tiesiai iš čiaupo, nes, vandeniui išsitaškius, gali įvykti
trumpasis jungimas.

Vanduo
Šis prietaisas pritaikytas naudoti su vandeniu iš čiaupo. Nenaudokite nukalkinto vandens ar vandens iš skalbinių džiovyklės, nes toks
vanduo gali turėti korozinį poveikį. Nenaudokite filtruoto vandens, nes aktyvuotosios anglies dalelytės gali pradėti blokuoti
mechanines prietaiso dalis. Nepilkite į vandenį kvapiųjų medžiagų, krakmolo ir kitų priedų, nes vanduo su priedais gali smarkiai
apgadinti garų generatorių.
Jei naudojate prietaisą dažnai ir pilate į jį labai kietą vandenį, garų generatoriuje gali pradėti kauptis nuosėdos. Kad nesiformuotų
nuosėdos, rekomenduojame reguliariai perplauti garų generatorių.

Prieš pradedant naudoti
Pirmą kartą įjungę generatorių, galite pajusti nemalonų kvapą, iš prietaiso gali skirtis dūmai arba nešvarios nuosėdos. Po keleto
minučių šie požymiai turėtų pranykti. Pirmą kartą naudodami garų funkciją, nepurkškite garų srovės tiesiai ant drabužių, nes garų
skirstytuve gali būti likę gamybos metu naudotų medžiagų likučių.
Dėmesio: prietaisui sugedus arba įtarus gedimą, ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės. Prietaisą taisyti turėtų tik įgalioti klientų
aptarnavimo centro atstovai. Prietaisą netinkamai pataisius kitiems nei gamintojo įgaliotiems asmenims, prietaisas gali pradėti kelti
grėsmę naudotojo sveikatai.
Gamintojas neatsako už žalą, patirtą prietaisą taisant kitiems nei gamintojo įgaliotiems asmenims. Tokiu atveju taip pat negalioja
gamintojo garantija.

Lyginant EASY režimu
Norėdami lyginti greičiausiu ir paprasčiausiu būdu, nenaudodami lygintuvo (arba naudodami tik „Andy“ lyginimo galvutę):


Paspauskite ON/OFF mygtuką, kad įjungtumėte lentą.



Įsižiebus garų paruošimo naudoti lemputei, žinosite,
kad prietaisas paruoštas naudoti.



Valdymo pultelyje pasirinkite EASY režimą.



Įsijungęs ventiliatorius padės išlygiuoti lyginamą
drabužį.
Lyginimas 2 žingsniais:
1. Spaudžiant pedalą, bus pučiamas oras, kuris atpalaiduos
medžiagos pluoštą. DĖMESIO: pučiami garai labai karšti
– visuomet mūvėkite pirštines.
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2.

Lyginamam drabužiui sudrėkus, atleiskite pedalą. Ventiliatorius pradės
automatiškai siurbti orą. Reguliuokite drabužio padėtį rankomis taip, kad
prietaisas išdžiovintų medžiagą ir pašalintų raukšles.

Galiausiai baikite lyginti ir pašalinkite atkakliausias raukšles, naudodami „Andy“
lyginimo galvutę:


Įstatykite lyginimo galvutės kištuką į lentoje esantį lizdą.



Valdikliu (3) pasirinkite temperatūrą.



Išsijungus lemputei (4), žinosite, kad lygintuvas paruoštas naudoti.



Norėdami naudoti lyginimo garais funkciją kartu su „Andy“ lyginimo
galvute, pripildykite talpyklą (2) ir smarkiai paspauskite rankenėlę (1).


Naudojimo
metu
galėsite
pastatyti
„Andy“
lyginimo
galvutę ant specialaus
stovelio.

Priežiūra
Šildytuvo valymas (rekomenduojamas kas 6 mėnesius)


Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės. Įsitikinkite, kad prietaisas yra visiškai atvėsęs ir šildytuve nėra vandens.



Išjunkite lygintuvą.



Atsargiai atsukite apsauginį kamštelį ir jį nuimkite.



Pakreipkite lentą (1) ir atsukite šildytuvą. Rekomenduojame pirmiausia atsukti apatinius varžtus, kad šildytuvas
nenukristų.



Buteliu pripilkite į šildytuvą 0,8 litro vandens. Užsukite kamštelį ir smarkiai pakratykite, tada atsukite ir išpilkite vandenį į
kriauklę.


Pakartokite 2‐3 kartus.



Baigę valyti, prisukite boilerį taip,
kad jis tvirtai laikytųsi.

Atkreipkite dėmesį: jeigu boileris sugedo,
atskirkite jį nuo lentos taip, kaip aprašyta
aukščiau, ir nuneškite į įgaliotą klientų
aptarnavimo centrą.
Dėmesio, svarbu: niekada nepilkite į
generatorių jokių valiklių ar kalkių nuosėdų
šalinimo priemonių.
Valykite generatorių tik tuomet, kai
prietaisas yra visiškai atvėsęs ir
negeneruojami garai.

Lentos užvalkalo keitimas
Ilgainiui naudojant prietaisą, užvalkalas su užrišimo virvele gali nusidėvėti, todėl nepamirškite reguliariai jo keisti. Dėl saugumo
priežasčių (įkaistančių lentos paviršių) rekomenduojame naudoti tik originalius gamintojo lyginimo lentos užvalkalus, nes tik taip
galime garantuoti tinkamą prietaiso veikimą.
Metalizuoto audeklo šilumą atspindintys užvalkalai ir užvalkalai su storu pamušalo sluoksniu šiam prietaisui netinka, nes, naudojant
tokius užvalkalus, prietaisas gali perkaisti.
Originalių gamintojo užvalkalų ir kitų priedų galite įsigyti kreipdamiesi į įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.
Šis prietaisas turi automatinio išsijungimo funkciją, kuri leidžia taupyti elektros energiją. Jei nenaudosite lentos 11 minučių,
prietaisas pypsėdamas praneš apie išsijungimą ir dar po 1 min. išsijungs. Norėdami vėl įjungti prietaisą, paspauskite ON/OFF
mygtuką ir palaukite, kol mygtukas nustos žybsėjęs.
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Lyginant SYNCRO režimu
Norėdami lyginti greičiausiu ir paprasčiausiu būdu, naudodami profesionalų lygintuvą (papildoma funkcija):


Įstatykite lygintuvo kištuką į lentos lizdą.



Paspauskite ON/OFF
įjungtumėte lentą.



Įsižiebus
garų
paruošimo
lemputei, pradėkite lyginti.



Valdymo pultelyje pasirinkite SYNCRO
režimą. Kita valdiklio rankenėle pasirinkite
oro pūtimo arba įsiurbimo funkciją.



Norėdami pradėti lyginti, paspauskite
lygintuvo mygtuką, ir lentos oro pūtimo/įsiurbimo funkcija įsijungs automatiškai.

mygtuką,

kad

naudoti

Prietaisas veiks dar efektyviau, jeigu naudosite tiek SYNCRO, tiek EASY kombinuotą režimą kartu su pedalu. Taip iš lentos ir iš
lygintuvo besiskiriantys garai dar geriau įsigers į medžiagą ir pašalins raukšles.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl.162, Kaunas
tel.: (8‐37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090
Daugiau informacijos:
www.krinona.lt
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